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TALVITUVAD LXNNUD MALEVA ~ ~ M B R U S E S  

Rein N e I I i s & Renno N e I I i s 
Maleva kijla, Kaarma vald, 93823 Saaremaa 

KokkuvGte. Saaremaal Maleva kiila iimbruses selgitati talvedel 1992193-1998199 lindude 
esinemissagedust. biotoobieelistust ja arvukuse muutusi. Linde loendati piisimarsruudil 
kolm korda talve jooksul. Kohati 42 liiki, neist iiheksat vahemalt 70% loendustest. 
Keskmine arvukus oli 29 is.lkm, kuid see varieerus tugevasli nii aastati kui talve jooksul. 
K6ige arvukamalt esines linde talumaastikus, kuigi arvukus langes seal tugevasti siigisest 
kevadeni. Hoolimata pehmeniast kliimast, ei olnud arvukuse langus talve jooksul vaiksem 
kui mandri-Eestis Sauel. Lindude arvukuse pikaajalised muutused sarnanesid enamasti 
vastavate rnuutustega kogu Eestis. 

Sissejuhatus 

Nadal dhuternperatuur ja toidupuudus vdivad lindudel pdhjustada 
kdrget talvist suremust ning mdjutavad liigi arvukust ja sigimisedukust 
jargmisel pesitsusperioodil. Seega on talv (paiga)lindude elutsuklis 
kriitiline aastaaeg, kusjuures vaikese kehamassi tdttu on hukkumise 
tdenaosus suurem vaikestel lindudel. 

Kaesolevas tdos kasitletakse liikide talvist esinemissagedust, 
biotoobieelistust ja arvukuse rnuutusi Saaremaal Maleva kula urnbruses 
kogutud andmete p6hjal. 

Materjal ja metoodika 

Kaesoleva artikli andrned koguti talvedel 1992193-1 998199, kasutades 
piirarnata laiusega ribaloendust pusirnarsruudil. Loendusrada asub Saarernaal 
Kaarma vallas Maleva kula urnbruses. Raja pikkus on 8 , 7  krn, sellest 4 ,8  krn kulgeb 
metsas, 2,O krn avamaastikus (p6llud ja rnuu avatud biotoop), 1,5 krn 
talurnaastikus, 0,2 krn raiesrnikel ja noorendikel ning 0,2 km p66sastikes. 

Metsatuubilt dornineerivad haava-manni- ning sanglepa-haava segarnetsad. 
Mannikuid on vahe, kuusikud puuduvad taiesti. Avarnaastikuks on heina- ja 
viUapdilud. Talumaastikus on peale uhe loomalauda vaid vaikesed talud ja suvilad 
ning nende aiamaad. Osa loendusrajast (urnbes 2 krn) kulgeb rnooda P6duste jde 
kallast. Loendusraja paiknernine erinevates biotoopides loob eelduse suure arvu 
talvitiivate linnuliilcide kohtamiseks. 

Andmete kegumisel Iahtuti talilinnuloer~duste juhendist (Elts 1998). Loendus 
toilnus kolm korda talve jooksul (siigisloendus vahernikus 15.-28.11, jdululoendus 
25.12-07.01, kevadloendus 15.-28.02), vaid 1994. a. sugis- ja 1996. a. 
kevadloendus jaid sooritarnata. Linde ei loendatud tugeva tuule, vihrna ja tugeva 
pakasega. iJlele17davaid veelinde selles artiklis ei kasitleta. 



llrnastiku mBju uurirnist Maleva loenduste p6hjal raskendab asjaolu, et 1994. 
a. sugisel ja 1996. a. kevadel loendusi ei toirnunud. Andrned keskrnise 
Bhuternperatuuri ja lurnikattega paevade atvu kohta parinevad Kuressaare 
rneteoroloogiajaarnast (loendusrajast urnbes 10 krn IBuna pool). Seitsmest talvest 
olid kolrn suhteliselt karrnid, mil keskrnine 6huternperatuur novernbrist veebruarini 
oli alla 0°C ja lurnikattega paevi ule 60: 1993194 vastavalt -3,3"C ja 67 paeva, 
1995196 -3,7"C ja 75 paeva, 1998199 -2,4 ja 93 paeva. 

Tulemused ja arutelu i 
Liigiline koosseis ja awukus 

Seitsrne talve jooksul kohati Maleva rajal 42 liiki linde. Sagedarnini 
kohatavaid, kes esinesid vahernalt 70% loendustest, oli ijheksa: 
rasvatihane, hallvares, leevike, sinitihane, ronk, pasknaar, suur-kirjurahn, 
vesipapp ja harakas. Sarna kriteeriurni jargi olid Eestis aastatel 1987- 
1991 sagedasernateks liikideks rasva- ja pdhjatihane, hallvares, harakas 
ja ronk (Elts 1994). Tulemustes ilrnnes Saaremaa linnustiku ornapiira - 
vdrreldes rnandri-Eestiga on Saaremaal vaga haruldased haudelinnud 
naiteks puukoristaja ja tutt-tihane (Mand 1996). Sarna kehtib nende liikide 
kohta ka talvel: seitsrne vaatlusaasta jooksul ei kohatud neid Malevas 
kordagi. 

Arvukarnateks liikideks Maleva rajal kokku loendatud 4791 isendi 
seas olid rasvatihane (1 8% isenditest), hallrastas (1 1 %), hallvares (9x1, 
leevike (7%), talvike, kodutuvi, siisike ja hdbekajakas (a 6%), hakk (5%) 
ja sinitihane (3,5%). Hallrasta kdrge arvukus on seletatav uksikute 
suurernate parvede registreerimisega pearniselt sugisloendusel. Tingituna 
lehtrnetsarohkusest kohati rajal suhteliselt vahe okaspuulernbeseid linde 
(nt. pdhjatihaseid ja poialpoisse), suhteliselt sage ja arvukas oli aga 
lehtpuulernbene sinitihane. 

lsendite arv uhe kilorneetri vaatlusraja kohta oli keskmiselt 29, 
kdikudes 17 isendist 1993194 talvel kuni 50 isendini 1995196 talvel. 
Sijgisloendusel kohati linde kevadloendusest sageli kuni kolrn korda 
rohkern. Pearniseks pdhjuseks tuleb pidada lindude talvist surernust 
toidupuuduse, rnadala dhuternperatuuri ning roovloornade ja -1indude 
tdttu, sarnuti talve jooksul toirnuvad liikurnisi ijhest elupaigast teise. 

Lirtdude elupaigaeelistused 

Kdige rohkem linde (keskrniselt 60 is./krn) kohati talurnaastikus, 
ilmselt seetdttu, et sealt leiavad paljud liigid kergernini toitu ja 
oobirnispaiku. Naiteks loendati talurnaastikus (rnis rnoodustab vaid 17% 



loendusrajast!) 60% rasvatiliastest ja 59% harakatest. Avarnaastikul ja 
rnetsas kohati talvitujaid enam-vahern vdrdselt (vastavalt 27 ja 21 is./km), 
ulejaanild biotoopide andrned ei ole nende vaikese esindatuse tdttu 
vdrreldavad. 

Kuna avarnaastiku kasutarnine lindude poolt sdltub suurel rnaaral 
juhuslikest teguritest (haritav vdi rnitte, lurnikatte esinernine ja paksus 
jrns.), selgitati lindude arvukuse rnuuturnist erinevates biotoopides talve 
valtel metsa- ja talurnaastiku andrnete alusel. Vaatluse alla vdeti vaikesed 
varvulised, kes esinesid rndlemas biotoobis (tihased ning leevike). 
Selgus, et nende arvukus muutus talve jooksul talu- ja rnetsarnaastikus 
erinevalt (joonis 1). Talurnaastikus toirnus suur arvukuse langus sugis- ja 
jdululoenduse vahel (t=4,4, df=5, p=0,007), jdulu- ja kevadloenduse vahel 
ei olnud langus oluline (t=1,0, df=5, p=0,36). Metsarnaastikus oli arvukus 
kogu talvepoolaasta jooksul suhteliselt stabiilne. 

Talvituvad linnud ja ilmastik 

Loogilist seost - rnida rohkern lumikattega paevi ja rnadalam 
keskmine dhuternperatuur, seda rohkern vaheneb lindude arvukus talve 
jooksul - ei dnnestunud rneie andrnete pdhjal naidata (joonis 2). 

Saarernaa talvine kliirna on mandri-Eesti ornast pehmem (Jdgi & 
Tarand 1995) ja ka lindude talvine suremus peaks seal olerna vaiksem, 
ent vdrdlus Harjurnaal Sauel sarnases maastikus saadud tulernustega 
(Elts & Tuule 1998) naitab pigem vastupidist (tabel 1). Erinevalt Sauest 
vahenes Malevas talve jooksul kdigi arvukamate talilindude arvukus, 
rndnel isegi mitrnekordselt, kusjuures rndni trend Sauel oli hoopis 
vastupidine. Malevas taheldati liikidel ka vaiksernat arvukust, vaid 
talvikesi esines seal rohkem. 

talumaastik I 
settlements Joonis 1. Tavalisernate 
rnets I forest varvuliste (tihased, leevike) 

arvukuse rnuutus talve jooksul 
metsa- ja talurnaastikus. 
Figure 1. The abundance of 
common passerine5 (tits and the 
Bullfinch) during winter in forest 
and settlements. 
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Arvukuse piknajalirle rnuutus 

Kuna loendatud lindude arv oli suhteliselt vaike, siis sai jareldusi 
teha vaid tavalisemate liikide kohta (tabel 2). Arvukus tdusis rongal ning 
veidi ka leevikesel ja sinitihasel, langes rasvatihasel ja koduvarblasel ning 
pusis stabiilsena hallvaresel. Koduvarblase arvukus langes 1998. aastani, 
kuid viimasel talvel loendati taas mdnikurnmend isendit. Kokkuvdttes 
muutus arvukus Maleva loendusrajal sarnaselt mujal Eestis taheldatuga 
ning kokkulangevusi on ka pesitsevate populatsioonide arvukuse 
muutustega. 

Talvel 1998199 taheldati suur-kirjurahni invasiooni: liiki loendati 
Malevas kaks korda rohkem kui senisel "rekordtalvel". Vdirnalik, et just 
invasiooni tdttu uletas uletas suur-kirjurahni pesitsusaegne arvukus 1999. 
a. Malevas (1,7-1,8 paari / km2) tunduvalt Eesti keskrnise (1-1,3 paari / 
krn2; Ldhrnus et a/. 2000). Ka pesitsusedukus oli Saarernaal kdrge - pojad 
lennuvdirnestusid enamikust pesadest (keskmiselt 2,5-3 poega, autorite 
andmed). 

ljllataval kombel on piirkonnast kadunud mustrastad, kuigi 
Saaremaad on soojernate talvede tdttu peetud liigile heaks 
talvituskohaks. Mustrastas hakkas sajandi algul levima just Laane- 
Eestis (Leibak et al. 1994). Kadumise p6hjuseks Malevas on tdenaoliselt 
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Joonis 2. Kevadise suhtelise arvukuse (% sugisesest) sdltuvus 
ilmastikust novembrist veebruarini: a) vahemalt 4 cm paksuse lumikattega 
paevade arvust; b) keskmisest dhutemperatuurist. 
Figure 2. Relationship between the relative abundance of birds in early 
spring (compared to the numbers in autumn count, %) and climatic 
conditions from November to February: a) number of days with at least 4 
cm of snow cover; b) the average air temperature. 



Tabel 1. Tavalisemate talilindude keskmine arvukus (is.110 km) ja 
arvukuse muutuse suund talve jooksul Malevas (kaesolev too) ja Sauel 
(Elts & Tuule 1998). 
Table 1. Density (individuals per 10 km) and direction of its change during 
winter in the most common winter birds in Maleva, compared with data 
from Saue, mait~land- Estonia (Elts 6; Tuule 1998). 

Hallrastas Turdus pilaris 33,2 -- 
Sinitihane Parus caeruleus 10,2 1 0,0 + 
Rasvatihane Parus major 52,6 9 4 3  0 
Harakas Pica pica 4,8 27,5 + 
Hallvares Corvus corone 26,l 42,8 + 
Ronk Corvus corax 7,9 
Koduvarblane Passer domesticus 6,8 
Leevike Pyrrhula pyrrhula 20,O 54,O -- 
'Talvike Emberiza citrinella 1 8,6 7 3  -- + 

Tabel 2. Tavalisemate talilindude arvukuse pikaajaliste muutuste vdrdlus 
Malevas ning Eestis talvel ja pesitsusajal. 
Table 2. Comparison of trends in the numbers of most common winter 
birds in Saue and Estonia, and the trends in Estonian breeding 
populations. 

Talilinnud Pesitsejad 
LiiWSpecies Winter birds Breeders 

Maleva Eesti Eesti 
1992-99 1987-94' 1991 -972 

Sinitihane Parus caeruleus + + (+) 
Flasvatihane Parus major 
Hallvares Corvus corone 0 0 0 
Ronk Corvus corax + ++ 

-- 
(+) 

Koduvarblane Passer domesticus - 
Leevike Pyrrhula pyrrhula + + 0 
Talvike En~beriza citrinella + + (+) 

Trendid I trends: -- oluline langus significant decrease; - mbningane langus - 
nonsignificant decrease; 0 stabiilne stable; (+) arvatav tbus (tbendusmaterjal 
puudub) probable increase (verification lacking); + mBningane t6us nonsignificant 
increase; ++ oluline tbus significant increase. 

Elts 1995 jargi 1 according to Elts 1995 
LBhmus el a/. 1998 jargi 1 according to L6hmus et al. 1998 



bunapuude vahene saagikandvus ja Kuressaare linna Iahedus, kuhu 
rastad v6isid liikuda. Linnas on mustrastaste pdhitoidu (6unte) hulk eriti 
suur. Liigi toiduotsinguid iseloomustavad novembris loendatud kumme 
isendit (neist uheksa metsas), jbululoenduste viis isendit (k6ik talude 
juures) ja vaatluste taielik puudumine kevadel. Seega liikusid rastad 
sugisel metsast talude juurde ja lahkusid vaatluspiirkonnast jaanuaris- 
veebruaris. 

Viimastel talvedel esinesid loendusrajal sagedamini ka hiireviud, 
nagu Parnumaalgi (Lelov 1997). Halltigijat kohati loendusperioodi algul 
harva, kuid nuud on vaatlused sagenenud (eriti kesktalvel) ja viimasel 
kahel talvel on loendusraja umbruses stabiilselt vaadeldud kahte kuni 
kolme isendit. 

Tanuavaldused. Taname Veljo Volket, Jaanus Eltsi, Leho Luigujded ja Asko 
Ldhmust artikli esimestele variantidele tehtud oluliste taienduste eest. 1 

Winter birds in the surroundings of Maleva 1 

Numbers, trends and habitat use of winter birds were studied near Maleva 1 
village (58" 19'N, 22'3 1'E) in Saaremaa, 1992193- 1998199. Three transect counts 
during winter were performed. 42 species occurred, nine of them in 70% of 
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I 

counts. The average density was 29 ind. per km but it varied a lot. Birds were 
most abundant in settlements although the numbers decreased significantly 
during winter there. Decrease during winter was not correlated with climate, and 
it was not smaller than in Saue, mainland Estonia, despite the milder climate of 
Saaremaa. Long-term changes in bird numbers coincided mostly with those 
reported about whole Estonia. 
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I 
I 

Kiriandus. Elts, J. 1994: Lindude kohtarnise sagedusest talilinnuloendustel. - Hirundo 1994 (1): 3- 
8. -- Elts, J. 1995: Maisrnaa talilindude loendus Eestis aastatel 1987-1994. - Hirundo 1995 (1): 1 -  
16. -- Elts, J. 1998: Juhend talilinnuloendusteks. - Tartu. -- Elts, J. & Tuule, E. 1998: Talilindude 
arvukuse rnuutustest Sauel. - Hirundo 11 (2): 84-94. -- JBgi, J. & Tarand, A. 1995: Niiudiskliirna. - 
Raukas, A. (koost.), Eesti. Loodus: 183-216. Valgus & Eesti Entsiiklopeediakirjastus, Tallinn. -- 
Leibak, E., Lilleleht, V. & Veromann, H. (eds.) 1994: Birds of Estonia. Status, distribution and 
numbers. - Estonian Academy Publishers, Tallinn. -- Lelov, E. 1997: Tahelepanekuid 
roovlindudest. - Hirundo 1997 (1):,,51-54. -- LBhrnus, A., Elts, J., Evestus, T., Kinks, R., Kulpsoo, 
L., Leivits, A., Nellis, R. & Vali, U. 2000: Rahnide a~ukusest Eestis. - Hirundo 13 (2), ilmumas. -- 
Lijhmus, A., Kuresoo, A., Leibak, E., Leito, A., Lilleleht, V., Kose, M., Leivits, A., LuigujBe, L. 
& Sellis, U. 1998: Eesti lindude staatus, pesitsusaegne ja talvine arvukus. - Hirundo 11 (2): 63-83. 
-- Mand, R. 1996: Saaremaa linnud. - Hirundo Suppl. 


